
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Dětská skupina Malý svět

Informace o dětech a rodičích jsou využívány pouze pro vnitřní potřebu provozovatele, oprávněné orgány státní
správy  a  samosprávy  a  pro  potřebu  uplatnění  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím.

Dávám svůj souhlas organizaci 
Malý-velký dětský svět, z.s., Hlavní 181, Chýně, 253 03, IČ 09500081
k tomu, aby zpracovávala, evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje 

............................................................

Zároveň beru na vědomí, že v rámci realizace projektu budou uchovávány a případně zpracovány osobní údaje 
v nezbytném rozsahu ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu osobních údajů 
vyplněných podpořenými osobami v této přihlášce a jejích přílohách.

Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě budou uchovávány po dobu využívání služby péče o dítě s 
navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů.

Účelem zpracování je přiřazení zákonného zástupce dítěte, ke konkrétnímu dítěti navštěvujícímu Dětskou 
skupinu a monitorování skutečností, že vznikl nárok na předmětnou podporu. Jelikož důvodem pro zpracování 
osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů právní povinnost, 
která se na správce vztahuje, nelze zažádat o předčasný výmaz osobních údajů z databáze správce. Toto se 
netýká práva na opravu chybných údajů. 

Informace o osobách jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy Evropské unie a zákony České republiky. 
Osobní údaje osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití a zůstanou uloženy v uzamykatelných kancelářích 
správce osobních údajů. Po uplynutí lhůty stanovené v předchozím odstavci budou údaje fyzicky zlikvidovány, 
tedy skartovány.

Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u zpracovatele 
osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů a případů, kdy takováto povinnost bude přímo 
plynout ze zákona, jako například spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

Dále dávám svůj souhlas k fotografování a pořizování videozáznamů dětí v rámci činností a akcí v zařízení 
a s použitím fotografií a videozáznamů při prezentaci a propagaci (na internetu, v tisku apod.).

V …………………...........dne.......................

Podpis rodičů/zákonných zástupců:
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